Cenník UAZ MiR
________________________________________________________________________________________
Základný technický popis
Modernizované prevedenie automobilu UAZ 3303 ponúka kombináciu kabíny klasickej Buchanky s jej
typickými prvkami výbavy, doplnené prázdnymi šasmi pripravenými na širokú škálu nadstávb podľa vašich
želaní, či objemovú nadstavbu s nosnou konštrukciou a krycou plachtou. Roky preverené základy vozidiel,
pružný oceľový rám s vynikajúcou prispôsobivosťou v teréne, listové perá pre odpruženie prednej a zadnej
nápravy, to všetko je doplnené dvomi odolnými tuhými nápravami, ktoré vynikajú dlhou životnosťou
a minimálnymi nákladmi na servis.
Kategória vozidla: N1G
Pohon: 4x4
Celková hmotnosť: 1 725 kg
Úžitková hmotnosť: 1 345 kg
Počet miest na sedenie/dverí: 2/2
Výška svetiel: 210 mm
Hlavné rozmery (D x Š x V): 4 501 x 1 974 x 2 355 mm
Rázvor: 2 550 mm
Rozchod vpredu: 1 465 mm
Rozchod vzadu: 1 465 mm
Objem palivovej nádrže: 50 L
Rozmery úložného priestoru: 2 690 x 1 860 mm
________________________________________________________________________________________
Motor ZMZ 40911
Moderný benzínový šestnásťventilový motor vybavený viacbodovým vstrekovaním BOSCH s veľkým výkonom
a točivým momentom už v nízkych otáčkach, čo je jeho výhodou pri prevádzke v náročných podmienkach.
Kvalitu motora a sprevodovanie oceníte aj pri jazde na pozemných komunikáciách a diaľnici. Tento typ motora
je vhodný pre alternatívu LPG a je možné ho zdiagnostikovať cez OBD konektor.
Palivo: benzín
Zdvihový objem: 2 693 mm3

Výkon: 83 kW / 4 250 ot/min
Krútiaci moment: 198 Nm / 2 500 ot/min
Spotreba: 17,4 / 9,3 / 12,3 L / 100 km
CO2: 403 / 216 / 285 g/km
Spoľahlivá modernizovaná päťrýchlostná manuálna prevodovka je plne synchronizovaná. Mimo pozemných
komunikácií využijete dvojrýchlostnú mechanickú prídavnú redukčnú prevodovku. Samozrejmosťou je
možnosť pripojenia pohonu predných kolies.

NÁZOV

Cena bez DPH

Modul : MiR – 1
( cena zahŕňa montáž nádstavby na vozidlo )

26 000 EUR

Čas výroby a inštalácie nadstavby na vozidlo – 60 dní
Dodacie podmienky:
- dodacia lehota sa počíta od doby kedy bolo auto dodané od výrobcu na výrobu nadstavby
Špecifikácia modulu:
- Nadstavba pozostáva so sendvičových panelov hrúbky 33 mm.
(sklolaminát – 1.5 mm, tepelná izolácia – extrudovaná polystyrénová pena - 30 mm, sklolaminát – 1.5
mm )
- Voliteľná hrúbka sendvičového panelu – 123 mm
(sklolaminát – 1.5 mm, tepelná izolácia – extrudovaná polystyrénová pena - 120 mm, sklolaminát – 1.5
mm )
- Vonkajší a vnútorný povlak nadstavby.
(sklolaminát)
-Rám sendvičového panelu
(preglejková doska odolná voči vlhkosti)
-Podlahová konštrukcia
(sendvičový panel o hrúbke 50 až 180 mm)
- Nábytok
(ľahká preglejka laminovaná plastom HPL)
- Kovové časti, kovania
(galvanizovaná oceľ)
Opis interiéru
- 4 sedadlá s bezpečnostnými pásmi
- jedáleň pre 4 osoby
( pohovka pre dve osoby – 2 ks s možnosťou sklopenia na manželskú posteľ , skladací jedálenský stôl )
- kuchynský modul
( vstavaný 60 L chladiaci kompresor, plynový sporák s 2 horákmi , boxy na skladovanie potravín)
- sanitárny modul
( domestikovaná toaleta, sprcha , umývadlo, odkladacie police )
- úložný priestor
( šatník , skriňa )
- miesta na spanie – 3 ks ( pre 6 osôb )
( dvojlôžko v prednej hornej časti, poschodová posteľ v zadnej časti – možnosť spodného lôžka zdvihnúť a
použiť skladovací priestor pod ním, manželská posteľ sklopením lavíc v jedálni )
- vodovodný systém

( nádrž na čistú vodu – 60 L, nádrž na odpadovú vodu – 30 – 60 L, vodný kotol Elgena 12V/300W – 5 L )
- zdrojová sústava
( gélová batéria – 100A/h, nabíjačka 12V od automobilového generátora, nabíjačka od 220V, poistková
skriňa, externe pripojenie 220V)
- vykurovanie interiéru – nezávislé kúrenie Ebersprecher WeBasto 2kW - benzín

Dodatočné vybavenie na prianie pre podvozok UAZ MiR
Dodacie podmienky:
V cene dodatočnej výbavy je zahrnutá aj inštalácia do vozidla.
Lehota na inštaláciu dodatočného vybavenia je 5 až 15 pracovných dní.
Dodacia lehota sa počíta od doby kedy bolo auto dodané od výrobcu na výrobu nadstavby.
No.

Názov

Počet

Cena bez DPH

1

Polica (konzola) horná UAZ 452 "Mirage" sivá (ABS)

1

190 EUR

2

Hluková a tepelná izolácia kabíny

1

1 100 EUR

3

Minibar (konzola) UAZ 452 "Lux" (ABS)

1

190 EUR

4

Hliníkové vnútorné koberčeky pod nohami v kabíne

1

130 EUR

5

Vzduchové odpruženie prednej a zadnej nápravy (sada)

1

2 800 EUR

6

Podbehy kolies

1

330 EUR

7

Pneumatiky BFGoodrich All Terrain T / A KO2 LT265 / 75 R16 119 /
116R

4

1 100 EUR

8

Rekonfigurácia zadnej nápravy na pomer 2.8

1

750 EUR

9

Zvýšenie výkonu motora o 8%

1

500 EUR

10

Zvýšené sanie – šnorchel

1

450 EUR

11

Zosilnený nárazník RIF UAZ Loaf RIF452-10601

1

900 EUR

12

Stredový kryt disku (Hub)

4

110 EUR

13

Lisované oceľové disky 5x139,7 UAZ veľkosť 8x16 offset ET 0 168053910WH-0 čierne

4

360 EUR

14

Kotúčové brzdy zadnej nápravy (súprava)

1

750 EUR

15

Ochrana tyčí riadenia RIF452-33003

1

750 EUR

16

Predpríprava zvuku - Zapojenie, vstup ISO konektora. (bez antény, bez
rádia)

1

170 EUR

17

Športový volant "Hunter"

1

100 EUR

18

Vyhrievané čelné sklo

1

500 EUR

19

Vyhrievané zrkadlá

1

230 EUR

20

Elektricky ovládané okná predných dverí

1

390 EUR

21

LED prídavné osvetlenie RIF 1245 mm 324W (zakrivený)

1

670 EUR

22

Doplnková palivová nádrž 75 litrov

1

720 EUR

23

Antikorózna ochrana podvozku

1

600 EUR

24

Dodatočné práce na príprave vozidla na prevádzku a predpredajná
kontrola vozidla a doplnkov

1

400 EUR

Univerzálna zadná kamera na zbernici s dvojitým relé a tlačidlom relé
BlackMix BUS-008

1

400 EUR

Monitor vozidla 5 "sa inštaluje na prístrojovú dosku s automatickou
jednotkou AVS0534BM

1

320 EUR

Dodatočné vybavenie na prianie pre nadstavbu MIR-1
1

2

Inštalácia solárneho panelu, monokryštálu, 200 wattov.
L / W / H - 1580/808/40 mm

1

640 EUR

Káblová priechodka a súprava upevňovacích prvkov na montáž na
panel vrátane tesniaceho materiálu

1

300 EUR

Napájací kábel je kompletne zvlnený

1

310 EUR

3

Ovládač nabíjania JUTA CM3024Z, 30А

1

240 EUR

4

24 "televízor Samsung UE24H4070AU, čierny

1

440 EUR

5

Skladacia konzola pre TV CFW305S Reimo 6,5 kg

1

300 EUR

6

Markíza PW 1500- 3meter, farba telová - antracitovo šedá

1

1 040 EUR

7

LED osvetlenie pre markízu

1

340 EUR

8

Vývoj individuálneho dizajnu nálepiek, výroba a inštalácia
Olepenie 80 - 90% automobilu a modulu Living
(výrobné náklady sa môžu zmeniť po schválení usporiadania v
súvislosti so zmenou objemu nálepiek)

1

1 650 EUR

9

Antikorózna úprava interiéru a podvozku

1

600 EUR

10

Dodatočné práce na príprave vozidla na prevádzku a predpredajnej
príprave

1

400 EUR

11

Prehodenie riadenia na pravú stranu

1

2 800 EUR

Ceny závisia na aktuálnom kurze RUB/EUR a sú platen pre dnešný deň. Všetky ceny sú uvedené bez a s DPH.
Tento katalóg / cenník nepredstavuje ponuku na uzavretie zmluvy a nie je pre DANPA spol. s r.o. záväzný.
Katalóg / cenník predstavuje iba výzvu na zadávanie objednávok; žiadnu ponuku DANPA spol. s r.o. nemožno
vykladať tak, že jej prijatie má za následok vznik zmluvy. O prijatí alebo odmietnutí objednávky v každom
prípade rozhoduje DANPA spol. s r.o. podľa vlastného uváženia, a to bez ohľadu na predchádzajúce vzťahy so
zákazníkom.

