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Katalóg UAZ 2206 Anniversary 

 
     9-miestna dodávka 

„Jubilee“ 

Benzínový motor V = 2,7 L (ZMZ 40911), Euro-6    ✓ 

VŠEOBECNÉ     

5-stupňová manuálna prevodovka     ✓ 

Manuálna prídavná prevodovka     ✓ 

Predná náprava Spicer s koncovým prevodovým pomerom – 4,625    ✓ 

Zadná náprava Spicer s uzávierkou diferenciálu a prevodovým pomerom – 4,625    ✓ 

Posilňovač riadenia    ✓ 

Vložky podbehov predných kolies    ✓ 

Prídavná palivová nádrž    ✓ 

BEZPEČNOSŤ      

Zotrvačné bezpečnostné pásy na predných sedadlách    ✓ 

Zariadenie pre núdzové volanie ERA-Glonass    ✓ 

ABS, predné kotúčové brzdy, zadné bubnové brzdy    ✓ 

Uzávierka diferenciálu zadnej nápravy so spínačom na palubnej doske    ✓ 

EXTERIÉR  
Odrazky v zadnom nárazníku    ✓ 

Jubilejná exkluzívna farba     ✓ 

Oceľové ráfiky 16´´ (biela farba), pneumatiky 225/75 R16    ✓ 

Štítky limitovanej edície     ✓ 
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KOMFORT     

Centrálny prístrojový panel    ✓ 

Nové spínače stĺpika riadenia    ✓ 

Záslepka na prístrojovej doske (kompatibilné s rádiom 1DIN)    ✓ 

Posuvné okná    ✓ 

Jediný kľúč pre zapaľovanie a dvere     ✓ 

Mäkké čalúnenie predných dverí    ✓ 

Vyhrievané predné sedadlá    ✓ 

Jubilejné exkluzívne čalúnenie sedadiel    ✓ 

Prídavné kúrenie pre cestujúcich vzadu    ✓ 

Nádržka na kvapalinu do ostrekovača – zväčšená (5,2l)    ✓ 

Stôl v kabíne na prednej priečke     ✓ 

Dolná priečka v salóne s podšívkou     ✓ 

Dve samostatné sedadlá smerujúce dozadu umiestnené pozdĺž vnútornej priečky (s bezpečnostnými 

pásmi) 

   ✓ 

Jedno samostatné a jedno dvojité sedadlo v druhom rade (s bezpečnostnými pásmi)    ✓ 

Dve samostatné sedadlá v treťom rade so zotrvačnými bezpečnostnými pásmi    ✓ 

Strešné svetlá (3ks)    ✓ 

Vnútorné spätné zrkadlo    ✓ 


